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ค าน า 
 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ด าเนินการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี พ.ศ.2560-2564 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562) เพ่ือปรับปรุงสาระส าคัญ และ
พัฒนากลไกการขับเคลื่อนกลยุทธ์ต่างๆ สู่การปฏิบัติ ซึ่งเป็นการปรับปรุงจากฉบับเดิม (พ.ศ.2559 -2563) 
ท าการศึกษาสภาพแวดล้อมทางการศึกษาของไทยที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสังคมพลวัต อาทิ บริบทโลก 
ยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  12 นโยบายรัฐบาลและ
กระทรวงศึกษาธิการ กรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 -2574 แผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) และตลอดจนค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ กลยุทธ์ และมาตรการ/แนวทาง อันเป็นหลักการและกลไกการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติใน
แผนปฏิบัติราชการและแผนงาน/โครงการต่างๆ ต่อไป 

 

 การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี พ.ศ.2560-2564 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562) ส านักฯ ได้ด าเนินการทบทวน แก้ไข       
ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 
(ฉบับปรับปรุง ตุลาคม พ.ศ.2561) ทบทวน น าเสนอ รายงานพลเอกดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ องคมนตรี          
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 โดยมีกองนโยบายและแผนเป็นฝ่ายเลขานุการ 
ในกระบวนการจัดท ามีการระดมสมองจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ร่วมกันวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล
สภาพการณ์ที่เป็นบริบทส าคัญ ตลอดจนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ภายนอก เพื่อเสริมจุดแข็ง พัฒนา
จุดอ่อน ใช้โอกาสก่อประโยชน์ และเรียนรู้อุปสรรคเพ่ือปกป้อง นอกจากนี้แล้วยังได้รับความกรุณาจาก          
ผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการประจ าส านักฯ ในการให้ข้อเสนอแนะเพ่ือเติมเต็มประเด็นต่างๆ ให้มีความ
คมชัด น าไปสู่การปฏิบัติที่เห็นผลลัพธ์ชัดเจน เป็นรูปธรรม สนองต่อความต้องการของมหาวิทยาลัยฯ โดยรวม 
 

 แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี พ.ศ.2560 -2564 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ        
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562) ฉบับนี้ มียุทธศาสตร์ที่ส าคัญ 4 ประการ 
คือ  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนา ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 

 ท้ายสุดนี้ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา     
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ จะถูกน าไปขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและประสบ
ผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ น าประโยชน์มาสู่สังคม ท้องถิ่นและมหาวิทยาลัยสืบต่อไป 

 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
 
 



บทสรุปผู้บริหาร 

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562) ฉบับนี้ ได้รับการพัฒนาจากผลของการ
เปลี่ยนแปลงเชิงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ การเปลี่ยนแปลงในเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศ อาทิ ยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 
4.0 (Thailand 4.0) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 
2564 ) นโยบายรัฐบาลด้านการปฏิรูปการศึกษาและนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดเป็นมหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่ (มหาวิทยาลัยราชภัฏ) จึงต้อง
ด าเนินการปรับยุทธศาสตร์ ตามแนวทางการปฏิรูปอุดมศึกษาของรัฐบาลเพ่ือให้มหาวิทยาลัยสามารถผลิต
บัณฑิต สร้างองค์ความรู้และงานวิจัย สร้างสรรค์ผลงานและนวัตกรรม รองรับความท้าทายในอนาคต 
ตลอดจนยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ตามศักยภาพและความเชี่ยวชาญของตนเอง 
เ พ่ื อ ต อ บ ส น อ ง ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ แ ล ะ ท้ อ ง ถิ่ น  ซึ่ ง จ ะ น า ไ ป สู่ ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น  
การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏได้มีข้อสรุปร่วมกันในการก าหนดทิศทางการปรับ
บทบาทที่ชัดเจน  เน้นการพัฒนาตามศักยภาพและความเชี่ยวชาญของแต่ละมหาวิทยาลัยโดยอิงบริบทเชิง
พ้ืนที่เป็นหลักส าคัญ    

จากแนวทางการปรับยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ จึงไดก้ าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เพ่ือน าไปขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ 4 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนา ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความคาดหวังและมุ่งหมายที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยให้
สามารถแสดงผลการด าเนินงานที่ส าเร็จตามเป้าหมายภายในระยะเวลา 5 ปี  ทั้ งนี้จักต้องอาศัย 
ความร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่าย ร่วมกันผลักดันการด าเนินงานให้สัมฤทธิ์ผลตามความคาดหวังของประเทศ
ต่อไป 
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บทที่ 1 
บทน า 

 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญ 

 การวางแผนเชิงกลยุทธ์มีความส าคัญของการบริหารองค์กรเกี่ยวข้องกับฝุายบริหารโดยตรง         
ซึ่งกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ จ าเป็นต้องการใช้การมีส่วนร่วมจากทุกฝุายที่เกี่ยวข้อง จะต้องมี
การเชื่อมโยงหรือต่อเนื่องถึงการน าไปปฏิบัติ (Implementing) รวมทั้งการควบคุม (Controlling) 
เพ่ือให้องค์กรสามารถบรรลุเปูาหมายภายใต้บริบท ที่อาจมีข้อจ ากัดในด้านทรัพยากรต่างๆ และการ
เปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในฐานะหน่วยงานสนับสนุนมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ       
พ.ศ.2547 โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ให้บริการบริการทาง
วิชาการแก่สังคม  ปรับปรุงถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งตาม
วัตถุประสงค์เบื้องต้น ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ตระหนักดีว่าส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มีบทบาทในการสนับสนุนมหาวิทยาลัย และภายใต้การเปลี่ยนแปลงในทุก
ด้าน ประกอบด้วยทรัพยากรในการบริหารที่มีอยู่อย่างจ ากัด ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ จึงก าหนดยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับการเป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง 
 

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี พ.ศ.2560-2564 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562) มีจุดเริ่มต้นจากการรับ
แนวความคิดจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยมีบทบาทในการพัฒนา
ท้องถิ่น สร้างจุดเน้นของมหาวิทยาลัย นอกจากนั้นการเปลี่ยนแปลงในทุกระดับทั้งด้านเศรษฐกิจ 
การเมือง สังคม และอ่ืนๆ ล้วนส่งผลต่อการจัดการศึกษา ประกอบกับการเป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่มี
ชื่อเสียงด้านการผลิตครู จึงจ าเป็นต้องมีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเพ่ือก าหนดทิศ
ทางการพัฒนามหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับที่ ได้กล่าวข้างต้น โดยมหาวิทยาลัยได้จัดท า              
แผนยุทธศาสตร์จากความร่วมมือของทุกฝุายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะผู้บริหารในทุกระดับ คณาจารย์
และบุคลากรทุกภาคส่วนในมหาวิทยาลัย 

 

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี พ.ศ.2560-2564 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562) จึงสอดคล้องกับบริบท              
ที่เปลี่ยนแปลงไป  
 

1.2 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเป็นทิศทางในการด าเนินงานของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ         
ที่มุ่งตอบสนองความต้องการของมหาวิทยาลัย 
 2. เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
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บทที่ 2 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและบริบทเชิงยุทธศาสตร์ 

  

 ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ใช้กลไก
คณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี พ.ศ.2560 – 2564 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562) เป็นกลไกหลักใน    
การด าเนินการ และได้ให้บุคลากรทุกส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการ โดยในการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม ได้ใช้เครื่องมือ SWOT Analysis รวมถึงได้น าบริบทเชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
มาวิเคราะหป์ระกอบด้วย ดังนี้ 
 

2.1  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ด้วยเครื่องมือ SWOT Analysis 
 2.1.1 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (จุดแข็งและจุดอ่อน)  
 จุดแข็ง (Strength : S)   

 1. ทรัพยากรสารสนเทศมีความหลากหลาย ทันสมัย รองรับ Smart University ด้านการ
จัดการเรียนการสอน การวิจัย  การบริการวิชาการ และการให้บริการท้องถิ่น 
 2. มีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่ครอบคลุมตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
 3. มีการส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศโดยการปฐมนิเทศและจัด
อบรมด้านการสืบค้นข้อมูล 
 4. ส านักวิทยบริการฯ ส่งเสริมให้อาจารย์ นักศึกษาบุคลากร ร่วมกันประหยัดพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 
 5. มีการประชาสัมพันธ์การให้บริการที่หลากหลายช่องทาง   
 6. มีการให้บริการ แบบ One Stop Service/มีบริการนอกสถานที่  มีคุณภาพ 
 7. เป็นศูนย์กลางการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศในท้องถิ่น 
 8. เป็นศูนย์กลางโครงการเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา (UniNet) 
ระดับภูมิภาค  
 9. มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน IT  และงานห้องสมุด 
   

 จุดอ่อน (Weaknesses : W) 
 1. งบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนาด้านยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
 2. ระบบรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศล้าสมัย 
 3. ระบบแม่ข่าย (Server) ยังขาดความพร้อมต่อการพัฒนาระบบงานและฐานข้อมูล 
 4. อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และโสตทัศนูปกรณ์ ยังมีไม่เพียงพอต่อความต้องการใน
การให้บริการ   
 5. ระบบเครือข่ายและระบบเครือข่ายไร้สายยังไม่ครอบคลุมพ้ืนที่ในการให้บริการ 
 6. การปรับปรุงอาคาร สถานที่ และระบบสาธารณูปโภคมีกระบวนการที่ซับซ้อน    
 7. ห้องสมุดขาดงบประมาณในการพัฒนาทางกายภาพท่ีเอ้ือต่อการเข้าใช้บริการ 
 8. บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านยังมีจ านวนน้อย 
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 9. ระบบห้องสมุดอัตโนมัติยังไม่ครอบคลุมการให้บริการ (ขาดระบบยืม-คืน ด้วยตนเอง) 
 10. แสงสว่าง/ชั้นจัดเก็บหนังสือไม่เพียงพอ (พ้ืนที่มีจ านวนจ ากัด) 
 11. บุคลากรที่มีความรู้ภาษาต่างประเทศมีจ านวนจ ากัด จ าเป็นต้องพัฒนาบุคลากร เพ่ือ
รองรับกิจกรรมนานาชาติและการบริการสารสนเทศและองค์ความรู้ในระดับสากลที่ต้องใช้
ภาษาต่างประเทศ  
 2.1.2 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (โอกาสและภัยคุกคาม) 
 โอกาส (Opportunities : O) 

 1. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานพระราโชบาย       
“ราชภัฏ” พัฒนาท้องถิ่น 

2. นโยบายไทยแลนด์ 4.0 (Thailand 4.0) ก าหนดกรอบการพัฒนากลุ่มดิจิทัล เทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว 

3. ยุทธศาสตร์การศึกษาในศตวรรษที่ 21 Computing and ICT Literacy (ทักษะด้าน
คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 
 4. ยุทธศาสตร์ ICT 2020 ก าหนดกรอบ  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ICT ที่เป็น
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง การพัฒนาทุนมนุษย์ และการพัฒนานวัตกรรม ICT 
 5. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การสนับสนุนทางด้านการศึกษา การวิจัย 
 6. มีเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาทั้งในภูมิภาคและระดับประเทศ 
 7. มหาวิทยาลัยมียุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ชัดเจน 
 8. มีโอกาสร่วมมือกับโปรแกรมวิชาบรรณารักษ์ฯ ในการร่วมมือระหว่ างบุคลากรและ
นักศึกษาในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน  
 

 อุปสรรค (Threats : T) 
 1. ได้รับจัดสรรงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่เพียงพอ 
 2. ภัยธรรมชาติ เช่น ฝนตก ฟูาผ่า น้ าท่วม เป็นต้น 
 3. สาธารณูปโภคจากภายนอก เช่น ไฟฟูาขัดข้อง  น้ าประปาไม่ไหล 
 4. การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อการพัฒนา 
 5. ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและบ ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานและเทคโนโลยี
สารสนเทศสูง 
 6. สภาพ/รูปแบบการท างานมีความเสี่ยง 
 7. ความต้องการและความคาดหวังต่อทรัพยากรสารสนเทศและการให้บริการของผู้ใช้มี
ความหลากหลายไม่สิ้นสุด 
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SWOT 

จุดแข็ง (Strength : S) จุดอ่อน (Weaknesses : W) 
S1. ทรัพยากรสารสนเทศมีความหลากหลาย ทันสมัย รองรับ Smart University ด้านการจัดการเรียนการ
สอน การวิจัย  การบริการวิชาการ และการให้บริการท้องถิ่น 
S2. มีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศท่ีครอบคลุมตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
S3. มีการส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศโดยการปฐมนิเทศและจัดอบรมด้านการ
สืบค้นข้อมูล 
S4. ส านักวิทยบริการฯ ส่งเสริมให้อาจารย์ นักศึกษาบุคลากร ร่วมกัน ประหยัดพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
S5. มีการประชาสัมพันธ์การให้บริการที่หลากหลายช่องทาง   
S6. มีการให้บริการ แบบ One Stop Service 
มีบริการนอกสถานท่ี  มีคุณภาพ 
S7. เป็นศูนย์กลางการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศในท้องถิ่น 
S8. เป็นศูนย์กลางโครงการเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ระดับภูมิภาค 
(พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง  สุพรรณบุรี สิงห์บุรี  ชัยนาท นครสวรรค์ อุทัยธานี) 
S9. มีบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน IT  และงานห้องสมุด 

W1. งบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนาด้านยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
W2. ระบบรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศล้าสมัย 
W3. ระบบแม่ข่าย (Server) ยังขาดความพร้อมต่อการพัฒนาระบบงานและฐานข้อมูล 
W4. อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และโสตทัศนูปกรณ์ ยังมีไม่เพียงพอต่อความต้องการในการให้บริการ   
W5. ระบบเครือข่ายและระบบเครือข่ายไร้สายยังไม่ครอบคลุมพื้นท่ีในการให้บริการ 
W6. การปรับปรุงอาคาร สถานที่ และระบบสาธารณูปโภคมีกระบวนการที่ซับซ้อน(ในเรื่องของการ
ออกแบบ) 
W7. ห้องสมุดขาดงบประมาณในการพัฒนาทางกายภาพที่เอื้อต่อการเข้าใช้บริการ 
W8. บุคลากรที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้านยังมีจ านวนน้อย 
W9. ระบบห้องสมุดอัตโนมัติยังไม่ครอบคลุมการให้บริการ (ขาดระบบยืม-คืน ด้วยตนเอง) 
W10. แสงสว่าง/ชั้นจัดเก็บหนังสือไม่เพียงพอ (พ้ืนท่ีมีจ านวนจ ากัด) 
W11. บุคลากรที่มีความรู้ภาษาต่างประเทศมีจ านวนจากัด จ าเป็นต้องพัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับกิจกรรม
นานาชาติและการบริการสารสนเทศและองค์ความรู้ในระดับสากลที่ต้องใช้ภาษาต่างประเทศ 

โอกาส (Opportunities : O) อุปสรรค (Threats : T) 
O1. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานพระราโชบาย“ราชภัฏ” 
พัฒนาท้องถิ่น 
O2. นโยบายไทยแลนด์ 4.0 (Thailand 4.0) ก าหนดกรอบการพัฒนากลุ่มดิจิทัล เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่
เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว 
O3.ยุทธศาสตร์การศึกษาในศตวรรษที่ 21 Computing and ICT Literacy (ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 
O4. ยุทธศาสตร์ ICT 2020 ก าหนดกรอบ  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ICT ที่เป็นอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูง การพัฒนาทุนมนุษย์ และการพัฒนานวัตกรรม ICT 
O5. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การสนับสนุนทางด้านการศึกษา การวิจัย 
O6. มีเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาท้ังในภูมิภาคและระดับประเทศ 
O7. มหาวิทยาลัยมียุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ชัดเจน 
O8. มีโอกาสร่วมมือกับโปรแกรมวิชาบรรณารักษ์ฯ ในการร่วมมือระหว่างบุคลากรและนักศึกษาในการ
พัฒนาห้องสมุดโรงเรียน 

T1. ได้รับจัดสรรงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่เพียงพอ 
T2. ภัยธรรมชาติ เช่น ฝนตก ฟูาผ่า น้ าท่วม เป็นต้น 
T3. สาธารณูปโภคจากภายนอก เช่น ไฟฟูาขัดข้อง  น้ าประปาไม่ไหล 
T4. การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อการพัฒนา 
T5. ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและบ ารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศสูง 
T6. สภาพ/รูปแบบการท างานมีความเสี่ยง 
T7. ความต้องการและความคาดหวังต่อทรัพยากรสารสนเทศและการให้บริการของผู้ใช้มีความหลากหลายไม่
สิ้นสุด 
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TOWS Matrix  (จากผลการวิเคราะห์ SWOT ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
ปัจจัยภายใน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัจจัยภายนอก 

จุดแขง็ (Strength : S) จุดอ่อน (Weaknesses : W) 
1. ทรัพยากรสารสนเทศมีความหลากหลาย ทันสมัย รองรับ Smart University 
ด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย  การบริการวิชาการ และการให้บริการ
ท้องถิ่น 
2. มีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่ครอบคลุมตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
3. มีการส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถเขา้ถึงทรัพยากรสารสนเทศโดยการ
ปฐมนิเทศและจัดอบรมด้านการสืบค้นขอ้มูล 
4. ส านักวิทยบริการฯ ส่งเสริมให้อาจารย์ นักศึกษาบุคลากร ร่วมกันประหยัด
พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
5. มีการประชาสัมพันธ์การให้บริการทีห่ลากหลายช่องทาง   
6. มีการให้บริการ แบบ One Stop Service/มีบริการนอกสถานที ่ มีคุณภาพ 
7. เป็นศูนย์กลางการพัฒนาเครือขา่ยหอ้งสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศใน
ท้องถิ่น 
8. เป็นศูนย์กลางโครงการเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา 
(UniNet) ระดับภูมิภาค (พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง  สุพรรณบุรีสิงห์บุรี  
ชัยนาท นครสวรรค์ อุทัยธานี) 
9. มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน IT  และงานห้องสมุด 

1. งบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนาด้านยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
2. ระบบรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศล้าสมัย 
3. ระบบแม่ข่าย (Server) ยังขาดความพร้อมต่อการพัฒนาระบบงานและฐานข้อมูล 
4. อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และโสตทัศนูปกรณ์ ยังมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ในการให้บริการ   
5. ระบบเครือข่ายและระบบเครือข่ายไร้สายยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ในการให้บริการ 
6. การปรับปรุงอาคาร สถานที่ และระบบสาธารณูปโภคมีกระบวนการที่ซับซ้อน   
7. ห้องสมุดขาดงบประมาณในการพัฒนาทางกายภาพที่เอื้อต่อการเข้าใช้บริการ 
8. บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านยังมีจ านวนนอ้ย 
9. ระบบห้องสมุดอัตโนมัติยังไม่ครอบคลุมการให้บริการ (ขาดระบบยืม-คืน ด้วยตนเอง) 
10. แสงสว่าง/ชั้นจัดเก็บหนังสือไม่เพียงพอ (พื้นที่มจี านวนจ ากัด) 
11. บุคลากรที่มีความรู้ภาษาต่างประเทศมีจ านวนจากัด จ าเป็นต้องพัฒนาบุคลากร 
เพื่อรองรับกิจกรรมนานาชาติและการบริการสารสนเทศและองค์ความรู้ในระดับสากลที่
ต้องใช้ภาษาต่างประเทศ 

โอกาส (Opportunities : O) SO WO 
1. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทาน 
พระราโชบาย“ราชภัฏ” พัฒนาท้องถิ่น 
2. นโยบายไทยแลนด์ 4.0 (Thailand 4.0) ก าหนดกรอบการพัฒนากลุ่มดิจิทัล 
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และ
เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว 
3.ยุทธศาสตร์การศึกษาในศตวรรษที่ 21 Computing and ICT Literacy (ทักษะ
ด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร) 
4. ยุทธศาสตร์ ICT 2020 ก าหนดกรอบ  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ICT ที่เป็น
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง การพัฒนาทุนมนุษย์ และการพัฒนานวัตกรรม ICT 
5. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การสนับสนุนทางด้านการศึกษา การวิจัย 
6. มีเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาทั้งในภูมิภาคและระดบัประเทศ 
7. มหาวิทยาลัยมยีุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ชัดเจน 
8. มีโอกาสร่วมมือกับโปรแกรมวิชาบรรณารักษ์ฯ ในการร่วมมือระหว่างบุคลากรและ
นักศึกษาในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน 

ประเด็นพัฒนา : 
1. ร่วมพัฒนาท้องถิ่น และถา่ยเทคโนโลยีและองค์ความรู้จากมหาวทิยาลัยสู่
ท้องถิน่  
(O : 1 6 8 / S : 1 4 7) 
2. สนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
การวิจัยและนวตักรรม 
(O : 3 4 5 / S : 2 3 7 8) 
3. พัฒนาแหล่งเรยีนรู ้
(O : 2 3 4 5 6 7 8 / S : 4 7 8) 
4. ยกระดบัคุณภาพการใหบ้ริการ 
(O : 1 2 3 4 5 6 7 8 / S : 5 6) 
5. พฒันาศักยภาพบุคลากร 
(O : 2 3 4 5 6 7 8 / S : 9) 
6. พัฒนามหาวิทยาลยัสู่ Smart University 
(O : 2 3 4 7 / S : 1 7 8) 
 

ประเด็นพัฒนา : 
1. พัฒนาแหล่งเรยีนรู ้
(O : 1 2 3 4 5 6 7 8 / W : 7 9 10) 
 

2. พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
(O : 2 3 4 5 6 7 8 / W : 8 11) 
 

3. พัฒนามหาวิทยาลยัสู่ Smart University 
(O : 2 3 4 7 / W : 1 2 3 4 5) 
 

4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
( O 7 : W : 6) 
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ปัจจัยภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัจจัยภายนอก 

จุดแขง็ (Strength : S) จุดอ่อน (Weaknesses : W) 
1. ทรัพยากรสารสนเทศมีความหลากหลาย ทันสมัย รองรับ Smart 
University ด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย  การบริการวิชาการ และ
การให้บริการท้องถิ่น 
2. มีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่ครอบคลุมตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
3. มีการส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถเขา้ถึงทรัพยากรสารสนเทศโดยการ
ปฐมนิเทศและจัดอบรมด้านการสืบค้นขอ้มูล 
4. ส านักวิทยบริการฯ ส่งเสริมให้อาจารย์ นักศึกษาบุคลากร ร่วมกันประหยัด
พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
5. มีการประชาสัมพันธ์การให้บริการทีห่ลากหลายช่องทาง   
6. มีการให้บริการ แบบ One Stop Service/มีบริการนอกสถานที ่ มีคุณภาพ 
7. เป็นศูนย์กลางการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศในท้องถ่ิน 
8. เป็นศูนย์กลางโครงการเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา 
(UniNet) ระดับภูมิภาค (พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง  สุพรรณบุรีสิงห์บุรี  
ชัยนาท นครสวรรค์ อุทัยธานี) 
9. มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน IT  และงานห้องสมุด 

1. งบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนาด้านยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
2. ระบบรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศล้าสมัย 
3. ระบบแม่ข่าย (Server) ยังขาดความพร้อมต่อการพัฒนาระบบงานและฐานข้อมูล 
4. อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และโสตทัศนูปกรณ์ ยังมีไม่ เพียงพอต่อความ
ต้องการในการให้บริการ   
5. ระบบเครือข่ายและระบบเครือข่ายไร้สายยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ในการให้บริการ 
6. การปรับปรุงอาคาร สถานที่ และระบบสาธารณูปโภคมีกระบวนการที่ซับซ้อน   
7. ห้องสมุดขาดงบประมาณในการพัฒนาทางกายภาพที่เอื้อต่อการเข้าใช้บริการ 
8. บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านยังมีจ านวนนอ้ย 
9. ระบบห้องสมุดอัตโนมัติยังไม่ครอบคลุมการให้บริการ (ขาดระบบยืม-คืน ด้วยตนเอง) 
10. แสงสว่าง/ชั้นจัดเก็บหนังสือไม่เพียงพอ (พื้นที่มจี านวนจ ากัด) 
11. บุคลากรที่มีความรู้ภาษาต่างประเทศมีจ านวนจ ากัด จ าเป็นต้องพัฒนาบุคลากร 
เพื่อรองรับกิจกรรมนานาชาติและการบริการสารสนเทศและองค์ความรู้ในระดับสากล
ที่ต้องใช้ภาษาต่างประเทศ 

อุปสรรค (Threats : T) ST WT 
1. ได้รับจัดสรรงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่เพียงพอ 
2. ภัยธรรมชาต ิเช่น ฝนตก ฟูาผ่า น้ าทว่ม เป็นต้น 
3. สาธารณูปโภคจากภายนอก เช่น ไฟฟูาขัดข้อง  น้ าประปาไม่ไหล 
4. การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยอีย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อการพัฒนา 
5. ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและบ ารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานและ
เทคโนโลยีสารสนเทศสูง 
6. สภาพ/รูปแบบการท างานมีความเส่ียง 
7. ความต้องการและความคาดหวังต่อทรัพยากรสารสนเทศและการให้บริการ
ของผู้ใช้มีความหลากหลายไม่สิ้นสุด 

ประเด็นพัฒนา : 
1. ยกระดบัคุณภาพการใหบ้ริการ 
(T : 7 / S : 5 6 8 9) 
 

2. พัฒนาระบบบริหารจัดการส านักวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(T : 1 2 4 5 6 / S : 1-9) 
 

3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(T : 2 3 5 6  / S : 1 7 8) 

ประเด็นพัฒนา : 
1. ยกระดบัคุณภาพการใหบ้ริการ 
(T : 7 / W : 4 5 ) 
 

2. ยกระดบัการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
(T : 4 / W : 1-5) 
 

3. พัฒนาระบบบริหารจัดการส านักวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(T : 1 2 4 5 6 / W : 7 8 9 11) 
 

4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(T : 2 3 5 6  / W :  6 10) 



7 

 

 

2.2 บริบทการเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ 
 2.2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี / ยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 (Thailand 4.0) 

 รัฐบาลได้วางกรอบการพัฒนาระยะยาว เพ่ือให้ประเทศบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยวาง
กรอบการพัฒนา 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 1) ความมั่นคง 2) การสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน 3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 4) การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
ทางสังคม 5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ 6) การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ โดยน ากรอบยุทธศาสตร์ชาติไปเชื่อมโยงกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ซึ่งเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 

ส าหรับยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 (Thailand 4.0) เป็นเปูาหมายของรัฐบาลที่จะเปลี่ยน
ประเทศไปสู่ยุคที่ 4 คือ การขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรม เพ่ือให้สอดรับกับโลกในศตวรรษที่ 21 
โดยเฉพาะมิติด้านมนุษย์ คนไทยจะต้องปรับเปลี่ยนตนเองใน 4 มิติ คือ 1. เป็นคนไทยที่มีความรู้ ทักษะ
และความสามารถที่สอดรับกับโลกในศตวรรษที่ 21 2. เป็นคนไทยที่มีความรับผิดขอบต่อสังคม 3. เป็น
คนไทยมีอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่สามารถยืนอย่างมีศักดิ์ศรีในเวทีสากล และ 4. เป็นดิจิตอลไทยเพ่ือ
สอดคล้องกับการเข้าสู่ยุคดิจิตอล โดยใช้กลไกประชารัฐเป็นตัวขับเคลื่อน 

  

 2.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 - 2564) 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ได้วางกรอบหลักการไว้ 4 ประการ คือ  

1) ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา 3) การมีส่วนร่วมในการพัฒนา และ
4) มุ่งเสริมสร้างกลไกการพัฒนาประเทศ โดยมียุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ   

ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
 

 2.2.3 ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศในช่วงการปฏิรูปการศึกษา
ทศวรรษที่สอง(พ.ศ.2552 - 2561) 
 ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศในช่วงการปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่
สอง (พ.ศ.2552-2561) ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ว่า ระบบการผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ มีความ
สอดคล้องกับความต้องการและมีประสิทธิภาพในการเสริมสร้างการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน



8 

 

 

สามารถแข่งขันได้กับนานาประเทศโดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน โดยก าหนดยุทธศาสตร์เพ่ือเป็น
กรอบในการด าเนินงานไว้ 9 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูปการเรียนรู้ด้านการศึกษาเพ่ืออาชีพ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพก าลังคนทุกระดับ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 เร่งผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านอาชีวศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งสาขา   

ขาดแคลนและจ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของก าลังแรงงาน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 เสริมสร้างความยั่งยืนให้กับภาคการผลิตและบริการที่เชื่อมโยงกับการ

พัฒนาก าลังคน             
 ยุทธศาสตร์ที่ 7 เสริมสร้างความเข้มแข็งของครู คณาจารย์ และผู้บริหาร 
 ยุทธศาสตร์ที่ 8 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 9 สร้างระบบความร่วมมือและเครือข่ายในการผลิตและพัฒนาก าลังคน 
 

 2.2.4 (ร่าง) กรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 – 2574 
 (ร่าง) กรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 – 2574 เป็นแผนระยะยาวทางด้าน
การศึกษา มุ่งเน้นการประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา และการศึกษาเพ่ือการมีงานท าและสร้างรายได้ ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศและของโลกที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งมีความเป็นพลวัต 
ประกอบด้วย 9 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการระบบข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระดับสถานศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การกระจายอ านาจไปสู่สถานศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของสังคม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การปรับระบบและกลไกการบริหารงานบุคคล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ปฏิรูประบบทรัพยากรและการเงินเพื่อการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอน การวัดและการ

ประเมินผลผู้เรียน  
 ยุทธศาสตร์ที่ 8 การผลิตและพัฒนาก าลังคนเพ่ือตอบสนองตลาดแรงงานและการพัฒนา

ประเทศ (สถาบันอาชีวศึกษา/สถาบันอุดมศึกษา) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
 

 2.2.5 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 - 2565) 
 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 - 2565) ได้ก าหนดประเด็น
ทิศทาง และนโยบายแผนอุดมศึกษาระยะยาว โดยวางเปูาหมายเมื่อสิ้นสุดแผนในปี พ.ศ.2565 คือ 
การยกระดับคุณภาพการอุดมศึกษาไทย เพ่ือผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสู่ตลาดแรงงานและ
พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสร้างนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
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ในโลกาภิวัตน์ รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่นไทย โดยใช้กลไกของธรรมาภิบาล 
การเงิน การก ากับมาตรฐาน และเครือข่ายอุดมศึกษาบนพ้ืนฐานของเสรีภาพทางวิชาการ ความ
หลากหลาย และเอกภาพเชิงระบบ 
 

 2.2.6 แผนพัฒนาการศึกษาระยะ 15 ปี (พ.ศ.2555 - 2569) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
 แผนพัฒนาการศึกษาระยะ 15 ปี  (พ.ศ . 2555 - 2569) มหาวิทยาลัยร าชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา จัดท าขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับทิศทางการ
พัฒนาด้านการศึกษาของประเทศ โดยแผนฉบับนี้จะเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุพันธกิจ
และเป็นไปในแนวทางเดียวกันอย่างเป็นเอกภาพ เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศให้ก้าวหน้าอย่าง
ยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างศักยภาพการจัดการศึกษาเพ่ือความเข้มแข็งด้านวิชาการ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเป็นแหล่งจัดการความรู้ท้องถิ่น มรดกโลก ที่สร้างความเข้มแข็งให้สังคม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นสากล 
 

 2.2.7 ยุทธศาสตร์แก้ปัญหาการผลิตครูเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้สู่อนาคตการศึกษาไทย 
พ.ศ. 2559 
 กระทรวงศึกษาธิการ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอกดาว์พงษ์ รัตน
สุวรรณ) ได้ก าหนดยุทธศาสตร์แก้ปัญหาการผลิตครูเพ่ือปฏิรูปการเรี ยนรู้สู่อนาคตการศึกษาไทย           
ไว้ 6 ยุทธศาสตร์เร่งด่วน ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การแก้ปัญหาครู 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การแก้ปัญหาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การแก้ปัญหา ICT 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การแก้ปัญหาการทดสอบและการประเมิน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การแก้ปัญหาการผลิตและพัฒนาก าลังคนให้ตรงตามความต้องการ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการ 
 

 2.2.8 แผนยุทธศาสตร์ (Reprofiling) มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 ด้วยบริบทของโลกและประเทศเปลี่ยนแปลงไป ส่งผลต่อการบริหารจัดการของ
สถาบันอุดมศึกษาให้ต้องปรับตัวทั้งในระยะสั้นและระยะยาว การด าเนินการปฏิรูปอุดมศึกษาจึง
จ าเป็นต้องด าเนินการปรับยุทธศาสตร์ (Reprofiling) ของมหาวิทยาลัย โดยค านึงถึงศักยภาพและ
ความเชี่ยวชาญของสถาบันในการผลิตและพัฒนาก าลังคนที่มีคุณภาพและสมรรถนะสูง สร้างงานวิจัย
และขยายองค์ความรู้ ตลอดจนการสร้างนวัตกรรมเพ่ือรองรับโอกาส ความท้าทาย และยกระดับขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจัดเป็นมหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่ที่ต้อง
ด าเนินการปรับยุทธศาสตร์ โดยการปรับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนั้น ในภาพรวมมีการวาง
กรอบยุทธศาสตร์ไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตครู 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 เกษตร อาหาร สิ่งแวดล้อม 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 3 อุตสาหกรรมบริการ และการจัดการท่องเที่ยวชุมชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 วิทยาศาสตร์สุขภาพ และการเข้าสู่สังคมสูงวัย 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการด้านสังคม ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้น ามา 
ก าหนดเป็นจุดเน้นของมหาวิทยาลัยเพื่อปรับยุทธศาสตร์ 3 ด้าน คือ  
  (1) การผลิตและพัฒนาครู 
  (2) การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อม 
  (3) การส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองมรดกโลก 
 

2.3 บริบทเชิงนโยบาย 
 2.3.1 นโยบายรัฐบาล  
 นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลจากค าแถลงนโยบายต่อรัฐสภา พลเอกประยุทธ์ จันทร์
โอชา นายกรัฐมนตรี ด้านที่ 4 ด้านนโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต การศึกษาและเรียนรู้ การ
ทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
 รัฐบาลจะน าการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ และความ
เป็นไทยมาใช้สร้างสังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรมควบคู่กันดังนี้  
  1) จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความส าคัญทั้งการศึกษาในระบบ
และการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน 
  2) ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้
สอดคล้องกับความจ าเป็นของผู้เรียนและลักษณะพ้ืนที่ของสถานศึกษาและปรับปรุงและบูรณาการ
ระบบการกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพ่ือเพ่ิมโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส 
  3) ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน
ทั่วไปมีโอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ 
  4) พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือให้สามารถมีความรู้และ
ทักษะใหม่ที่สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต ปรับ
กระบวนการเรียนรู้และหลักสูตรให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้า
ด้วยกันเพ่ือให้เอ้ือต่อการพัฒนาผู้เรียนทั้งในด้านความรู้ ทักษะ การใฝุเรียนรู้ การแก้ปัญหา การรับฟัง
ความเห็นผู้อ่ืน การมีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองดี 
  5) ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพ่ือสร้างแรงงานที่มีทักษะ
โดยเฉพาะในท้องถิ่นท่ีมีความต้องการแรงงาน 
  6) พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู 
เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน น าเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการ
เรียนการสอนเพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
  7) ทะนุบ ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ 
  8) อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย 
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  9) สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้านและ
วั ฒ น ธ ร ร ม ส า ก ล  แ ล ะ ก า ร ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ง า น ศิ ล ป ะ แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม ที่ เ ป็ น ส า ก ล 
เพ่ือเตรียมเข้าสู่เสาหลักวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียนและเพ่ือการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก 

10) ปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึกที่ดี 
 

 2.3.2 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ได้มอบนโยบายที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยไว้ดังนี้ 
 นโยบายทั่วไป 
  1) การจัดท าแผนงานโครงการเริ่มใหม่ ต้องเข้าใจจุดหมายว่าท าเพ่ืออะไร 
  2) การปรับปรุงแผนงาน/โครงการเดิมที่ไม่สัมฤทธิ์ผล 
  3) แผนงาน/โครงการพระราชด าริ  
  4) งบประมาณ ต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้ ในบางโครงการต้องมีการบูรณาการ 
  5) เน้นการสื่อภายในและภายนอกองค์กร 
  6) อ านวยการเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน 
  7) การร่วมมือกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคม 
  8) จะให้ความส าคัญกับการบริหารงานส่วนภูมิภาคและเขตพ้ืนที่ต่าง ๆ ของแต่ละแห่ง  
  9) โครงการจัดอบรมสัมมนา ต้องตอบโจทย์ที่ตั้งไว้ ใครควรเข้าร่วมการสัมมนา ผลลัพธ์
ที่ต้องการ เนื้อหาต้องสัมพันธ์กับเวลา 

10) ยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร 

 นโยบายที่มอบให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  1) ก าหนดบทบาทการผลิตนักศึกษาให้ชัดเจน ตามความถนัด/เป็นเลิศ ลดความซ้ าซ้อน 
  2) พัฒนานวัตกรรมการวิจัยที่เกิดจากทรัพยากรท้องถิ่น เพื่อเพิ่มมูลค่าการส่งออกของประเทศ 

3) สถาบันอุดมศึกษาในท้องถิ่นเป็นพ่ีเลี้ยงให้แก่โรงเรียนในการพัฒนาท้องถิ่น 
 

 2.3.3 นโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ประกาศนโยบายเพ่ือการพัฒนา
มหาวิทยาลัย  11 ข้อ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2556 ดังนี้ 
 1) เร่งรัดการผลิตบัณฑิต การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ยกระดับสู่
ความเป็นเลิศ และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
 2) ส่งเสริมให้มีการผลิตงานวิจัย การสร้างสรรค์นวัตกรรม องค์ความรู้ สืบสานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ตอบสนองความต้องการของสังคม และสามารถ
แข่งขันได้ในระดับกลุ่มประชาคมอาเซียน 
 3) เป็นศูนย์กลางการบริการ และเผยแพร่ข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม เพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ของอยุธยาเมืองมรดกโลก อย่างยั่งยืน 
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 4) ส่งเสริม การสร้างเครือข่ายของการพัฒนาศักยภาพครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการ
ศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง ที่สามารถจัดการเรียนการสอน
ได้อย่างมีคุณภาพ 
 5) สนับสนุน ร่วมมือ พัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยให้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มี
คุณภาพและการให้บริการทางวิชาการ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 6) สนับสนุน พัฒนาถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น
และสังคม สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ภูมิปัญญาสากล 
 7) ส่งเสริม สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่น ชุมชน อย่างคุ้มค่าเพ่ือให้
เกิดการจัดการบ ารุงรักษาสิ่งแวดล้อม พัฒนาสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 8) สนับสนุน พัฒนาการสร้างความร่วมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากล โดย
ใช้หลักธรรมาภิบาล และน าวิธีการบริหารจัดการแนวใหม่มาใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัย 
 9) เร่งรัดให้มีอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกและต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้าน
การสอนและการวิจัยสู่ระดับสากล 

10) เร่งรัดการพัฒนาคุณภาพของงานวิจัยที่สามารถตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น 
สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 
 11) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ด้านภาษาอังกฤษและภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน  
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แผนยุทธศาสตร์ 
ระยะ 5 ปี 

พ.ศ.2560 - 2564  
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
/ โมเดลไทยแลนด์ 4.0 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

(พ.ศ.2560 - 2564) 

ยุทธศาสตร์การผลิตและ
พัฒนาก าลังคนของ

ประเทศในช่วงการปฏิรูป
การศึกษาทศวรรษท่ีสอง 

(พ.ศ. 2552-2561) 

(ร่าง) กรอบทิศทาง
แผนการศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ. 2560 – 2574 

กรอบแผนอุดมศึกษา 
ระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 

(พ.ศ. 2551 - 2565) 

แผนพัฒนาการศึกษา 
ระยะ 15 ปี  

(พ.ศ. 2555 - 2569) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ยุทธศาสตร์ 
แก้ปัญหาการผลิตครู 
เพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ 

สู่อนาคตการศึกษาไทย 
พ.ศ. 2559 

ยุทธศาสตร์ (Reprofiling) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

นโยบายรัฐบาล  

นโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ  

นโยบายมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

2.5 ภาพรวมบริบทต่าง ๆ ท่ีน าไปสู่แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562) 
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บทที่ 3 
ยุทธศาสตร์ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี พ.ศ.2560–2564 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562 ฉบับนี้ ได้ก าหนดกรอบยุทธศาสตร์
เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยยึดโยงประเด็นต่าง ๆ ประกอบด้วย ปรัชญา วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ ค่านิยม นโยบายมหาวิทยาลัย นโยบายบริหารงานของผู้อ านวยการ เป็นหลักการส าคัญใน
การวางกรอบทิศทางการพัฒนาให้มีความชัดเจน แสดงความเป็นเลิศและความเชี่ยวชาญ เพ่ือ
ยกระดับศักยภาพการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามพันธกิจและมุ่งตอบสนองความ
ต้องการของมหาวิทยาลัย ดังนี้  

3.1 กรอบการก าหนดยุทธศาสตร์ 
 3.1.1  กรอบทิศทางองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 
 ปรัชญา 
  คุณธรรม น าความรู้ สู่การพัฒนาท้องถิ่น สานศิลป์มรดกโลก 

 วิสัยทัศน์ 
  ผลิตและพัฒนาครูที่มีสมรรถนะเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น เป็นศูนย์กลางการบริหาร
จัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเมืองมรดกโลก และเป็นผู้น าด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและ
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ภายในปี 2564 

 พันธกิจ 

 พันธกิจตามกฎหมาย 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีภาระหน้าที่ในการปฏิบั ติงานที่ก าหนดใน
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 และ มาตรา 8 ดังนี้ 
 มาตรา 7 ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลัง
ปัญญาของแผ่นดิน ฟ้ืนฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพ่ือความ
เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบ ารุงรักษา การใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้
การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ท าการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 
ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทย
ฐานะครู 
 มาตรา 8 ในการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 ให้ก าหนดภาระหน้าที่
ของมหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้ 
  (1) แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น        
ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล 



15 

 

 

  (2) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม ส านึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อ
ท้องถิ่นอีกท้ังส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 
การผลิตบัณฑิตดังกล่าวจะต้องให้มีจ านวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 
  (3) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความส านึก และความภูมิใจในวัฒนธรรม
ของท้องถิ่นและของชาติ 
  (4) เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนา และนักการเมือง
ท้องถิ่นให้มีจิตส านึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนา
ชุมชนและท้องถิ่นเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม 
  (5) เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีคุณภาพ และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 
  (6) ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอ่ืนทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  (7) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบ้าน และเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้
เหมาะสมกับการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพ่ือ
ส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
  (8) ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ ในการ
ปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

 เอกลักษณ์ 
  แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา พัฒนาการท่องเที่ยว เชี่ยวชาญงานครู เชิดชูมรดกโลก 

 อัตลักษณ์ 
  ใฝุรู้ อุตสาหะ ส านึกดี มีจิตอาสา 

 ค่านิยม 
  เสียสละ สามัคคี มีใจใฝุรู้ 
  

 นโยบายมหาวิทยาลัย 
   1) เร่งรัดการผลิตบัณฑิต การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ยกระดับสู่
ความเป็นเลิศ และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
   2) ส่งเสริมให้มีการผลิตงานวิจัย การสร้างสรรค์นวัตกรรม องค์ความรู้ สืบสานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ตอบสนองความต้องการของสังคม และ
สามารถแข่งขันได้ในระดับกลุ่มประชาคมอาเซียน 
   3) เป็นศูนย์กลางการบริการ และเผยแพร่ข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม เพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ของอยุธยาเมืองมรดกโลก อย่างยั่งยืน 
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   4) ส่งเสริม การสร้างเครือข่ายของการพัฒนาศักยภาพครู ผู้บริหารและบุคลากร
ทางการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง ที่สามารถจัดการเรียน
การสอนได้อย่างมีคุณภาพ 
   5)  สนับสนุน ร่วมมือ พัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยให้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ มี
คุณภาพและการให้บริการทางวิชาการ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
   6)  สนับสุนน พัฒนาถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ท้องถิ่นและสังคม สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ภูมิปัญญาสากล 
   7)  ส่งเสริม สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่น ชุมชน 
อย่างคุ้มค่าเพ่ือให้เกิดการจัดการบ ารุงรักษาสิ่งแวดล้อม พัฒนาสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
   8)  สนับสนุน พัฒนาการสร้างความร่วมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากล 
โดยใช้หลักธรรมาภิบาล และน าวิธีการบริหารจัดการแนวใหม่มาใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัย 
   9)  เร่งรัดให้มีอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกและต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพด้านการสอนและการวิจัยสู่ระดับสากล 
   10) เร่งรัดการพัฒนาคุณภาพของงานวิจัยที่สามารถตอบสนองความต้องการของ
ท้องถิ่น สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 
   11) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียนด้านภาษาอังกฤษและภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน 
 

ประกาศ  ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2556 

 นโยบายการบริหาร 
  1) ผลิตบัณฑิตเพ่ือให้ได้มาตรฐาน ทั้งด้านคุณภาพและคุณธรรม สามารถรับใช้และ
ชี้น าสังคมในทิศทางท่ีถูกต้อง 
  2)  ส่งเสริมการวิจัยเพ่ือสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการ บุกเบิกองค์ความรู้ใหม่ 
บูรณาการการวิจัย การเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา 
  3) ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย และการเป็นศูนย์กลางการบริการวิชาการให้เป็นที่พ่ึง
ของท้องถิ่นและสังคม 
  4) ส่งเสริมการสืบสาน ท านุบ ารุง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 
  5) สนับสนุนการพัฒนาอาจารย์ บุคลากร และเสริมสร้างความผาสุกในองค์กร 
  6. ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาตาม
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ 
  7) เร่งรัดการบริหารจัดการองค์กร อย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาลเพ่ือ
พัฒนางานสู่ความเป็นเลิศ 
  8) สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับท้องถิ่นรวมทั้งพัฒนาระบบบริหาร
จัดการและปรับปรุงมหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งเรียนรู้อุดมศึกษา เป็นที่พ่ึงพาให้ท้องถิ่น 
  9) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาและสืบสานแนวพระราชด าริ และหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือน้อมน ามาสู่การปฏิบัติ 
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  10) ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความเข้าใจ สร้างจิตส านึกในการใช้ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่าดูแลรักษาและพัฒนาสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
  11) สนับสนุนการเสริมสร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นส่วนหนึ่งในบริบท “อยุธยาเมืองมรดกโลก” 
  12) ส่งเสริมการแสวงหาความร่วมมือกับต่างประเทศ ในการเพ่ิมศักยภาพและความ
เข้มแข็งทางวิชาการพร้อมก้าวสู่สังคมโลกาภิวัตน์ 
 จุดเน้น 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Reprofiling) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  - การผลิตและพัฒนาครู 
  - การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อม 
  - การส่งเสริมการท่องเที่ยวเมื่อมรดกโลก 
* มีที่มาจากประเด็นยุทธศาสตร์ (Reprofiling) มหาวิทยาลัยราชภัฏ ฉบับเสนอ สกอ. 13 กรกฎาคม 2559 

 3.1.2 กรอบทิศทางองค์กร ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ปรัชญา  
  แหล่งรวมภูมิปัญญา ยกระดับคุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 

 วิสัยทัศน์ 
 มุ่งสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย เพ่ือเป็นกลไกผลักดันสู่การเป็นมหาวิทยาลัย
อัจฉริยะ (Smart University) และห้องสมุดสีเขียว (Green Library) ภายในปี พ.ศ.2564 

 พันธกิจ 
  1. พัฒนาและขับเคลื่อนระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  2. เป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริการทางวิชาการท่ีมีคุณภาพ  
  3. เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ที่ทันสมัย 
  4. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น 

 เอกลักษณ์ 
  เป็นแหล่งเรียนรู้สารสนเทศด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

 ค่านิยมองค์กร 
  มีจิตบริการ ซื่อสัตย์ สร้างสรรค์ มีคุณภาพ 
 

 นโยบายส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  1. พัฒนาระบบบริหารจัดการระบบสารสนเทศ 
  2. พัฒนาเครือข่ายสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สาย 
  3. พัฒนาห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) 
  4. พัฒนาห้องสมุดอัจฉริยะ (Smart Library) 
  5. พัฒนาการเรียนการสอนทางไกล (e-learning) 
  6. พัฒนาห้องสมุดสีเขียว (Green University)       
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3.2 ภาพรวมยุทธศาสตร์กับพันกิจ 

บริการวิชาการ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 
เป้าประสงค์ที่ 1.1  

ร่วมพัฒนาท้องถิ่นตามเปูาหมายยุทธศาสตร์การ
พัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัย 

เป้าประสงค์ที่ 1.2  
น าเทคโนโลยีสารสนเทศสู่ชุมชน 

เป้าประสงค์ที่ 1.3  
สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
และน าศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสื่อกลาง 

     

ท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

 
  

 
     

สอน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนา ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เป้าประสงค์ที่ 2.1 

 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความพร้อม
สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  

      

วิจัย 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม 
เป้าประสงค์ที่ 3.1 

ยกระดับคุณภาพการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษา  

(High Quality Service) 

เป้าประสงค์ที่ ๓.๒  
ยกระดับบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ให้มีศักยภาพและสมรรถนะที่สูงขึ้น

ตามสายงานของตนเอง 

เป้าประสงค์ที่ ๓.๓  
อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร
ทางการศึกษา  มีสมรรถนะเป็นที่

ยอมรับในระดับสากล 

 

         

บริหารจัดการ
องค์กร 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 เป้าประสงค์ที่ 4.1  

พัฒนามหาวิทยาลัยสู่ Smart 
University 

เป้าประสงค์ที่ 4.2 
พัฒนาระบบบริหารจัดการส านัก

วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ  

เป้าประสงค์ที่ 4.3  
พัฒนาห้องสมุดสีเขียว 

(Green Library) 
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3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ กับบริบทการพัฒนาด้านการศึกษา  

กรอบยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี “ มัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยนื ” / (2) ไทยแลนด ์4.0 (Thailand 4.0) “ เศรษฐกจิทีข่บัเคลือ่นดว้ยนวตักรรม ” 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและ
สงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที่ 12 

ยทุธศาสตรก์ารผลติและ
พฒันาก าลงัคนของ

ประเทศในช่วงการปฏริปู
การศกึษาทศวรรษทีส่อง 

กรอบแผนอดุมศกึษา ระยะยาว 
15 ป ี

นโยบายรฐับาล 

นโยบายกระทรวงศกึษาธิการ 

แผนพฒันาการศกึษา 
ระยะ 15 ป ีของ มรภ.อย. 

ยทุธศาสตรก์ารแกป้ญัหา 
การผลติครเูพือ่ปฏริปูการเรยีนรู้

สูอ่นาคตการศกึษาไทย 

Reprofiling / แผนยุทธศาสตรม์หาวทิยาลัยราชภัฏ  
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ20 ปี (พ.ศ.2560  
- 2579) (ฉบบัปรบัปรงุ ตลุาคม พ.ศ.2561)  

(รา่ง) กรอบทศิทาง 
แผนการศกึษาแหง่ชาต ิ

ยทุธศาสตรท์ี ่1 
การพฒันาทอ้งถิน่ 

ยทุธศาสตรท์ี ่2 
การผลติและพฒันา ครแูละบุคลากรทางการ

ศกึษา 

ยทุธศาสตรท์ี ่3 
การยกระดบัคณุภาพการศกึษา การวจิยั

และนวตักรรม 

ยทุธศาสตรท์ี ่4 
การพฒันาศกัยภาพบคุลากรและการ

บรหิารจดัการมหาวทิยาลยั 

แผนปฏบิตัริาชการ 4 ป ี จดัสรรงบประมาณ
สนบัสนนุการพฒันา 

แหล่งเงิน 
  * งบประมาณแผน่ดนิ 
  * งบรายไดม้หาวทิยาลยั 

แผนปฏบิตัริาชการประจ าป ี

แผนการใชจ้า่ยงบประมาณ (โครงการ/กจิกรรม) 
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3.4 ความเชื่อมโยงเชิงประเด็นของยุทธศาสตร์ กับบริบทการพัฒนาด้านการศึกษา 

 
 

บริบทการพัฒนาด้านการศึกษา 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
ท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การผลิตและพัฒนา  

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การยกระดับ

คุณภาพการศึกษา 
การวิจัย 

และนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ 

1. บริบทเชิงยุทธศาสตร์ 
1.1 กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี / ยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 
เร่ืองมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน / ขบัเคลื่อนการพัฒนาด้วยนวัตกรรม     

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ (ข้อ 3.3)     
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสงัคม (ข้อ 4.3)     
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยนื (ข้อ 4.22) 

 
   

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทจุริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลสังคมไทย (ข้อ 4.3)    
 

ยุทธศาสตร์ที่ 9การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ (ข้อ 3.1.3)     
1.3 ยุทธศาสตร์การผลิตและพฒันาก าลังคนของประเทศในชว่งการปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูปการเรียนรู้ด้านการศึกษาเพื่ออาชีพ     
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพก าลังคนทุกระดบั     
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งสาขาขาดแคลนและจ าเปน็ต่อการ
พัฒนาประเทศ     

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของก าลังแรงงาน     
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บริบทการพัฒนาด้านการศึกษา 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
ท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การผลิตและพัฒนา  

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การยกระดับ

คุณภาพการศึกษา 
การวิจัย 

และนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 เสริมสร้างความยั่งยืนให้กับภาคการผลิต และบริการที่เชื่อมโยงกับการพฒันาก าลังคน 
    

ยุทธศาสตร์ที่ 7 เสริมสร้างความเข้มแข็งของครู คณาจารย์ และผู้บริหาร     
ยุทธศาสตร์ที่ 8 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ     

ยุทธศาสตร์ที่ 9 สร้างระบบความร่วมมือและเครือข่ายในการผลิตและพฒันาก าลงัคน     
1.4 (ร่าง) กรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2574 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มประสทิธิภาพการบริหารจัดการระดบัสถานศึกษา (ข้อ 2.4,2.5)     
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การปรับระบบและกลไกการบริหารงานบุคคล (ข้อ 5.6)     

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ปฏิรูประบบทรัพยากรและการเงินเพื่อการศึกษา     

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาหลกัสูตรกระบวนการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมนิผลผู้เรียน (ข้อ 7.11)   
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การผลิตและพฒันาก าลังคนเพื่อตอบสนองตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ (สถาบนัอาชีวศึกษา/
สถาบนัอุดมศึกษา) (ข้อ 8.1) 

  
 

 

1.5 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) 
ยกระดับคุณภาพการอุดมศึกษาไทยเพื่อ ผลิตและพฒันาบุคลากรที่มีคุณภาพสู่ตลาดแรงงาน และพัฒนาศักยภาพ
อุดมศึกษาในการสร้างนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในโลกาภิวัตน์ รวมทั้งสนับสนนุ
การพัฒนาที่ยั่งยนืของท้องถ่ินไทย โดยใช้กลไกของธรรมาภิบาล การเงิน การก ากับมาตรฐาน และเครือข่ายอุดมศึกษา
บนพืน้ฐานของเสรีภาพทางวิชาการความหลากหลาย และเอกภาพเชิงระบบ 
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บริบทการพัฒนาด้านการศึกษา 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
ท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การผลิตและพัฒนา  

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การยกระดับ

คุณภาพการศึกษา 
การวิจัย 

และนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ 

1.6 แผนพัฒนาการศึกษาระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2555 - 2569) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างศักยภาพการจัดการศึกษาเพื่อความเข้มแข็งด้านวิชาการ     
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเป็นแหล่งจัดการความรู้ท้องถิ่น มรดกโลก ที่สร้างความเข้มแข็งให้สังคม     

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นสากล     

1.7 ยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาการผลิตครูเพ่ือปฏิรูปการเรียนรู้ สู่อนาคตการศึกษาไทย พ.ศ. 2559 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การแก้ปัญหาครู     
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การแก้ปัญหาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้     
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การแก้ปัญหาการทดสอบและการประเมิน     
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การแก้ปัญหาการผลิตและพัฒนาก าลังคนให้ตรงตามความต้องการ     
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการ     

1.8 แผนยุทธศาสตร์ (Reprofiling) มหาวิทยาลัยราชภัฏ ฉบับเสนอ สกอ. 13 กรกฎาคม 2559 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตครู     
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เกษตร อาหาร สิ่งแวดล้อม     
ยุทธศาสตร์ที่ 3 อุตสาหกรรมบริการ และการจัดการท่องเที่ยวชุมชน     
ยุทธศาสตร์ที่ 4 วิทยาศาสตร์สขุภาพ และการเข้าสู่สงัคมผู้สงูวยั     
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บริบทการพัฒนาด้านการศึกษา 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
ท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การผลิตและพัฒนา  

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การยกระดับ

คุณภาพการศึกษา 
การวิจัย 

และนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ 

2. บริบทเชิงนโยบาย 
2.1 นโยบายรัฐบาล (ด้านการศึกษา) 
ด้านที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนบุ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม (ข้อ 4.1-4.10) 

    
ด้านที่ 8 การพัฒนาและส่งเสรมิการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพฒันา และนวัตกรรม  
           (ข้อ 8.2 , 8.3) 

  
 

 

2.2 นโยบายกระทรวงศึกษาธกิาร 
ข้อที่ 1 การจัดท าแผนงานโครงการเร่ิมใหม่     

ข้อที่ 3 แผนงาน/โครงการพระราชด าร ิ     
ข้อที่ 4 งบประมาณ     

ข้อที่ 5 เน้นการสื่อภายในและภายนอกองค์กร     

ข้อที่ 7 การร่วมมือกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคม     
ข้อ 10 ยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร     
สกอ. พัฒนานวตักรรมการวิจัยที่เกิดจากทรัพยากรท้องถิ่น เพื่อเพิ่มมูลค่าการส่งออกของประเทศ     

สกอ. สถาบนัอุดมศึกษาในท้องถิ่นเป็นพี่เลี้ยงให้แก่โรงเรียนในการพัฒนาท้องถิ่น     
สกอ. ก าหนดบทบาทการผลิตนกัศึกษาให้ชัดเจน ตามความถนดั/เป็นเลิศ ลดความซ้ าซ้อน 
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บริบทการพัฒนาด้านการศึกษา 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
ท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การผลิตและพัฒนา  

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การยกระดับ

คุณภาพการศึกษา 
การวิจัย 

และนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ 

2.3 นโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ข้อที่ 1  เร่งรัดการผลิตบัณฑิต การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ยกระดับสู่ความเป็นเลิศ และ
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 

    

ข้อที่ 2  สง่เสริมให้มีการผลติงานวิจัย การสร้างสรรค์นวตักรรม องค์ความรู้ สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงทีต่อบสนองความต้องการของสังคม และสามารถแข่งขนัได้ในระดบักลุ่มประชาคมอาเซียน 

 
 

   

ข้อที่ 3 เป็นศูนย์กลางการบริการ และเผยแพร่ข้อมูลด้านศิลปวฒันธรรม เพื่อส่งเสริมท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ของ
อยุธยาเมืองมรดกโลก อย่างยั่งยืน 

  
 

 

ข้อที่ 4  ส่งเสริม การสร้างเครือข่ายของการพัฒนาศักยภาพครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ 
เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง ที่สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 

  
 

  

ข้อที่ 7  ส่งเสริม สนับสนนุการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติของท้องถ่ิน ชุมชน อย่างคุม้ค่าเพื่อให้เกิดการ
จัดการบ ารุงรักษาสิ่งแวดล้อม พัฒนาสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยนื  

   

ข้อที่ 8 สนับสนุน พฒันาการสรา้งความร่วมมือในการพฒันามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากล โดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
และน าวิธีการบริหารจัดการแนวใหม่มาใช้ในการพัฒนามหาวทิยาลัย 

   
 

 

ข้อที่ 9  เร่งรัดให้มีอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกและต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพดา้นการสอนและการวิจัย
สู่ระดับสากล 

 
 

  

ข้อที่ 11 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนด้านภาษาอังกฤษและ
ภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน 
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3.5 แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี พ.ศ.2560-2564 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฉบับปรับปรุง      
พ.ศ.2562) ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 
เป้าประสงค์ 

1.1 ร่วมพัฒนาท้องถิ่นตามเปูาหมายยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัย 
1.2 น าเทคโนโลยีสารสนเทศสู่ชุมชน 
1.3 สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและน าศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสื่อกลาง 

 

กลยุทธ์ 
 1.1 พัฒนาท้องถิ่นในพ้ืนที่ที่ได้รับมอบหมาย 
 1.2 ถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยสู่ท้องถิ่น 
 1.3 สนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (ครูที่มาอบรม) 
 

ตัวช้ีวัด 
1.1 จ านวนโครงการที่ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมพัฒนาท้องถิ่นตามเปูาหมายยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัย  

(5 โครงการ) 
 1.2 จ านวนโครงการที่ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศน าเทคโนโลยีสารสนเทศสู่ชุมชน (2 โครงการ) 
 1.3 จ านวนโครงการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและน าศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสื่อกลาง 
(2 โครงการ) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนา ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

เป้าประสงค์ 
 2.1 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความพร้อมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

กลยุทธ์ 
 4. สนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการผลิตครู 
 

ตัวช้ีวัด 
 2.1 ร้อยละความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการให้บริการของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ร้อยละ 85) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม 
 

เป้าประสงค์ 
 3.1 ยกระดับคุณภาพการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา (High Quality Service) 
 3.2 ยกระดับบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มีศักยภาพและสมรรถนะที่สูงขึ้นตามสายงานของตนเอง 
 3.3 อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา  มีสมรรถนะเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
กลยุทธ์ 
 5. ยกระดับการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
 6. ยกระดับคุณภาพการให้บริการ 
 7. พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
ตัวช้ีวัด 
 3.1 ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรที่มีต่อคุณภาพการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา (High Quality Service) (ร้อยละ 85) 
 3.2 ร้อยละของบุคลากรได้รับการพัฒนาตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง (ร้อยละ 85) 
 3.3 จ านวนหลักสูตรฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านห้องสมุดเป็นที่ยอมรับในระดับสากล (2 หลักสูตร) 
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ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
เป้าประสงค์ 

4.1 พัฒนามหาวิทยาลัยสู่ Smart University 
4.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ 
4.3 พัฒนาห้องสมุดสีเขียว (Green Library) 
 

กลยุทธ์ 
 8.  พัฒนามหาวิทยาลัยสู่ Smart University 
 9.  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 10. พัฒนาระบบบริหารจัดการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 11. สนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ Green University  
 

ตัวช้ีวัด 
 4.1 จ านวนโครงสร้างพื้นฐานทางด้านระบบเครือข่าย (Network Infrastructure) พัฒนามหาวิทยาลัยสู่ Smart University (เฟส 1) 
 4.2 จ านวนระบบงาน/ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ (1 ระบบ) 
 4.3 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานห้องสมุดสีเขียวตามเกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว (ร้อยละ 60) 
 4.4 จ านวนเครือข่ายความร่วมมือด้านห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศกับองค์กรภายในประเทศ (1 เครือข่าย) 
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การปรับแผนยุทธศาสตร์ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564) 
ไปสู่แผนยทุธศาสตร์ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562) 
 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

แผนยุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

การผลิตและพัฒนาครูสู่ความต้องการของ
ประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนานวัตกรรม องค์ความรู้ และ  

การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองมรดกโลก 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการ

บริหารจัดการมหาวิทยาลัย 

แผนยทุธศาสตร ์

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
สนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่

มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ (Smart University) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
สนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่  

Green University 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ยกระดับคุณภาพการให้บริการและพัฒนา

ระบบบริหารจัดการ 

แผนยุทธศาสตร์ 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562) 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การผลิตและพัฒนา ครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 

การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

การวิจัยและนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 
เป้าหมาย 

1.1 ร่วมพัฒนาท้องถิ่นตามเปูาหมายยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัย 
1.2 น าเทคโนโลยีสารสนเทศสู่ชุมชน 
1.3 สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและน าศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสื่อกลาง 

ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์  

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย (พ.ศ.) 

2563 2564 
1.1 จ านวนโครงการที่ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมพัฒนาท้องถิ่นตามเปูาหมายยุทธศาสตร์
การพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัย 

5 โครงการ 5 โครงการ 

1.2 จ านวนโครงการที่ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศน าเทคโนโลยีสารสนเทศสู่ชุมชน 2 โครงการ 2 โครงการ 
1.3 จ านวนโครงการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและน าศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสื่อกลาง 

2 โครงการ 2 โครงการ 

กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนา  
กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนาท้องถิ่นในพ้ืนที่ที่ได้รับมอบหมาย 1) พัฒนาห้องสมุดโรงเรียนและชุมชนในพื้นท่ีเปูาหมายของมหาวิทยาลัย 
2. ถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยสู่ท้องถิ่น 
 

1) พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ชุมชนและท้องถิ่น 
2) ก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
   งานด้านวิทยวิชาการท่ีเข้าด าเนินงานในชุมชนและท้องถิ่น  

3. สนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (ครูที่มาอบรม) 

1) สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างโรงเรียน สถาบันทางการศึกษาและ
องค์กรต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการผลิตครู 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การผลิตและพัฒนา ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

เป้าหมาย 
 2.1 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความพร้อมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์  

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย (พ.ศ.) 

2563 2564 
2.1 ร้อยละความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการให้บริการของส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 

กลยุทธ์ และแนวทางการพัฒนา 
กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา 

4. สนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการผลิตครู  
 

1) จัดท าแผนความต้องการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ 
2) บ ารุงรักษาอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ให้มีความพร้อมรองรับต่อการให้บริการ 
3) พัฒนาระบบ  Smart Classroom 
4) พัฒนาระบบสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ 
5) พัฒนาระบบเฝูาระวังภัยในระบบเครือข่าย เพ่ือปูองกันภัยคุกคามจากภายนอกที่มี
ประสิทธิภาพ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม 

 

เป้าประสงค์ 
 3.1 ยกระดับคุณภาพการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา (High Quality Service) 
 3.2 ยกระดับบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มีศักยภาพและสมรรถนะที่สูงขึ้นตามสายงานของตนเอง 
 3.3 อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา  มีสมรรถนะเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
 

ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์  
 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย (พ.ศ.) 

2563 2564 
3.1 ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรที่มีต่อคุณภาพการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา (High Quality Service) 

ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 

3.2 ร้อยละของบุคลากรได้รับการพัฒนาตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 
3.3 จ านวนหลักสูตรฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านห้องสมุดเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 2 หลักสูตร 2 หลักสูตร 
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กลยุทธ์ และแนวทางพัฒนา  
กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา 

5. ยกระดับการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 1) พัฒนาและจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือให้บริการ 
2) เพิ่มหนังสือมีชีวิตและพัฒนาห้องสมุดมนุษย์ 

6. ยกระดับคุณภาพการให้บริการ 1) พัฒนาระบบห้องสมุดอัจฉริยะ 
2) มาตรการขับเคลื่อนจัดตั้งทีมติดตั้งและซ่อมบ ารุงระบบเครือข่าย/ทีมแก้ไขปัญหาแบบเร่งด่วน 
3) ปรับปรุงกระบวนการท างานด้านการให้บริการ 
4) เผยแพร่/ถ่ายทอดองค์ความรู้ของงาน IT สู่ผู้รับบริการ   
5) ปรับปรุงและพัฒนาระบบ ARU TV  ได้รับการพัฒนาให้สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
6) พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านห้องสมุดเพ่ือการให้บริการ
บุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

7. พัฒนาศักยภาพบุคลากร 1) บุคลากรท างานอย่างมีความสุข (work life balance) 
2) พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสูงขึ้น 
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ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
เป้าประสงค์ 

4.1 พัฒนามหาวิทยาลัยสู่ Smart University 
4.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ 
4.3 พัฒนาห้องสมุดสีเขียว (Green Library) 
 

ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์  

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย (พ.ศ.) 

2563 2564 
4.1 จ านวนโครงสร้างพื้นฐานทางด้านระบบเครือข่าย (Network Infrastructure)  
พัฒนามหาวิทยาลัยสู่ Smart University 

เฟส 2 เฟส 3 

4.2 จ านวนระบบงาน/ระบบฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้มี
ประสิทธิภาพ 

1 ระบบ 1 ระบบ 

4.3 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานห้องสมุดสีเขียวตามเกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 
4.4 จ านวนเครือข่ายความร่วมมือด้านห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศกับองค์กรภายในประเทศ 1 เครือข่าย 1 เครือข่าย 
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กลยุทธ์ และแนวทางพัฒนา  
กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา 

8.  พัฒนามหาวิทยาลัยสู่ Smart University 1) พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
2) พัฒนาห้องสมุดอัตโนมัติ 
3) พัฒนาระบบยืมคืน-หนังสือด้วยตนเอง 

9. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1) ก าหนดมาตรการก ากับด้านความสะอาดอาคารสถานที่ในความรับผิดชอบของ 
    ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2) ปรับปรุงห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ให้มีความปลอดภัย 

10. พัฒนาระบบบริหารจัดการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1) พัฒนาระบบงานพัสดุ ครุภัณฑ ์
2) พัฒนาระบบรับซ่อมคอมพิวเตอร์ 
3) พัฒนาระบบจองห้องประชุม/ห้องอบรม 
4) พัฒนาระบบแจ้งซ่อมบ ารุงเครือข่าย 
5) พัฒนาระบบ  e-Meeting 

11. สนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ Green University 1) พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ห้องสมุดให้เป็นห้องสมุดสีเขียวและการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม (Green Library) 
2) พัฒนากระบวนการขับเคลื่อนการประหยัดพลังงาน 
3) ก าหนดมาตรการการด าเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
4)  ปรับปรุ งอาคารสถานที่ ให้มี ความพร้อมเ พ่ือ เข้ าสู่ ห้ องสมุดสี เขี ยว          
(Green  Library) 
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บทที่ 4 
กลไกการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัต ิ 

 เพ่ือให้การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี พ.ศ.2560 – 2564 ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562) ไปสู่การ
ปฏิบัติ ได้อย่างมีประสิทธิผลและสามารถบรรลุเปูาหมายได้ในระยะ 5 ปี  ส านักวิทยบริการฯ จึงวาง
กลไกการปฏิบัติ ไว้ดังนี้ 

4.1 กรอบแนวคิด 
แผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ เป็นแผนก าหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย มุ่งให้เกิดการปฏิบัติ

ที่เป็นรูปธรรม โดยยึด“นักศึกษาเป็นศูนย์รวมของการด าเนินการ” ภายใต้หลักคิด (Core value 11) 
ของอาจารย์ ดร.เกษม บ ารุงเวช (อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา) ซึ่งมีความ
สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับหลักการส าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) ที่ยึด“คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” ประกอบด้วย 

1. การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยต้องน าด้วยแผน ตัวชี้วัด เปูาหมาย 
2. ยึดนักศึกษาเป็นศูนย์รวมของการด าเนินการ 
3. มุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล/เครือข่ายความร่วมมือ 
4. บูรณาการศักยภาพร่วมกัน 
5. ยึดผลลัพธ์การด าเนินการ 
6. มองเชิงระบบ 
7. ค านึงถึงอนาคต เพ่ือความยั่งยืน ความมั่นคงขององค์กรและของบุคคล 
8. ร่วมรับผิดชอบต่อสังคมในบริบทความเป็นมหาวิทยาลัยใน “อยุธยาเมืองมรดกโลก” 
9. จัดกระบวนการให้เป็นระบบและมีมาตรฐานก ากับ 

ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เน้นการมีส่วนร่วมตัดสินใจด้วยข้อมูล/
ข้อเท็จจริง/คณะกรรมการ/ประชาคม 
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ภาพหลักคิด (Core Value 11) ดร.เกษม บ ารุงเวช ,2557 
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4.2 การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ 

 ในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ มหาวิทยาลัยได้ก าหนดขั้นตอนไว้ ดังนี้ 
 1. เมื่อแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปีของมหาวิทยาลัยได้รับความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัยแล้ว หน่วยงานระดับคณะ/ส านัก/สถาบัน ต้องจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานให้
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
 2. ส านักวิทยบริการฯ จัดท าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย 
 3. ส านักวิทยบริการฯ จัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ   
4 ปี ของมหาวิทยาลัย  
 4. ส านักวิทยบริการฯ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีของมหาวิทยาลัย  
 5. ส านักวิทยบริการฯ จัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณในรูปแบบโครงการ ในแต่ละ
ปีงบประมาณ 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส านักวิทยบริการฯ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณใน
รูปแบบโครงการ จัดท าเพ่ือรองรับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเปูาหมาย ซึ่งจะต้องค านึงถึงระบบการ
ควบคุม ก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานให้บรรลุเปูาหมาย ได้แก่ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) การประเมินคุณภาพภายนอก ของ
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) การจัดท าค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร) ตัวชี้วัดงบประมาณ ของส านัก
งบประมาณ (สงป.) และตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ส านักวิทยบริการฯ 

 

 
 
 
 

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 - 
2564 

 

ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2560 - 2563  
 

 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี  
 

 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
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บทที่ 5 
การติดตามและประเมินผล 

เมื่อมีการแปลงแผนยุทธศาสตร์ ไปสู่การปฏิบัติในทุกหน่วยงานแล้ว ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงวางระบบที่จะวัดความส าเร็จในการบรรลุเปูาหมายในระดับต่าง ๆ โดย
จ าเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผล เพ่ือให้ทราบถึงความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค ผลกระทบที่
เกิดข้ึน และน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขต่อไป ซึ่งมีแนวทางดังนี้ 

5.1 กรอบแนวคิดการติดตามผลการด าเนินงานด้วยวงจรคุณภาพ PDCA 

 

 

 

 

 

 

  
1. P คือ การวางแผน (Plan) หมายถึง การวางแผนการด าเนินงานอย่างรอบคอบ ครอบคลุม

ถึงการก าหนดหัวข้อที่ต้องการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงการพัฒนาสิ่งใหม่ๆ การแก้ปัญหาที่
เกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน  
 2. D คือ การปฏิบัติตามแผน (Do) หมายถึง การด าเนินการตามแผน อาจประกอบด้วย
กลไกหรือกระบวนการในการด าเนินการ (เช่น คณะกรรมการหรือหน่วยงานของคณะ)  มีวิธีการ
ด าเนินการ (เช่น มีการประชุมของคณะกรรมการมีการจัดการเรียน การสอน เป็นต้น) และมีผลของ
การด าเนินการ (เช่น จ านวนนักศึกษาท่ีรับในแต่ละปี) 
 3. C คือ การตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน (Check) หมายถึง การประเมินแผน อาจ
ประกอบด้วย การประเมินกลไกหรือกระบวนการในการด าเนินการ การประเมินขั้นตอนและวิธีการ
ด าเนินงาน และการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนที่ได้ตั้งไว้ โดยอาจก าหนดรูปแบบการประเมิน
ให้สอดคล้องกับบริบทการท างานในสภาพจริงเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีความชัดเจน น าไปสู่การปรับปรุง
แก้ไขได้อย่างเหมาะสม 
 4. A คือ การปรับปรุงแก้ไข (Action) หมายถึง การน าผลการประเมินมาพัฒนา ปรับปรุง 
หรือแก้ไข อาจประกอบด้วย การน าผลการประเมินมาวิเคราะห์ว่ามีกลไกหรือกระบวนการ  หรือ
ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานใดที่ควรปรับปรุง หรือพัฒนาสิ่งที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นไปอีก และ
สังเคราะห์รูปแบบการด าเนินการใหม่ที่เหมาะสม กับบริบทการท างานในสภาพจริง ส าหรับการ
ด าเนินการในปีต่อไป 
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แนวคิดวงจรคุณภาพ กิจกรรม หน่วยงาน ความสอดคล้อง 

Plan 
(การวางแผน) 

1. จัดท าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี 
2. จัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 
3. จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

ส านักวิทยบริการฯ มีความสอดคล้องกันระหว่างแผนของมหาวิทยาลัยกับ 
แผนของหน่วยงาน 

Do 
(การปฏิบัติตามแผน) 

1. จัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
2. จัดท าโครงการ/กิจกรรรม 

ส านักวิทยบริการฯ ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้ ในระบบต่าง ๆ อาทิ 
   - ระบบการประกันคุณภาพ  
   - ก.พ.ร. 
   - ส านักงบประมาณ (สงป.) 
   - ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
   - จุดเน้นมหาวิทยาลัย 

Check 
(ตรวจสอบการปฏิบัติ 

ตามแผน) 

1. ติดตามผลการด าเนินงานตามแผน 
2. การนิเทศติดตามผลการด าเนินงาน 
3. การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจ าปีการศึกษา 

ส านักวิทยบริการฯ 1. วิเคราะห์ผลการด าเนินงานเทียบกับแผน 
2. สอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้ที่ก าหนด 

Act : Action 
(การปรับปรุงพัฒนา) 

1. ทบทวนและวางแนวทางการปรับปรุงการด าเนินงานในปีต่อไป 
2. ก าหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพตามผลการประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน และการประเมินผลในระบบต่าง ๆ 

ส านักวิทยบริการฯ 1. ผลการด าเนินงานตามแผน 
2. ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
และผลการประเมิน 
ในระบบต่าง ๆ 
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PLAN 

DO 

CHECK 

ACTION 

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี ถ่ายทอดแผนสู่หน่วยงาน 

5.2 ความเชื่อมโยงการปฏิบัติ กับการติดตามและประเมินผล ด้วยวงจรคุณภาพ PDCA  
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ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย) 

รอบ 6 เดือน รอบ 12 เดือน 

คร่ึงแผน 
(ปี 2562) 

สิ้นสุดแผน 
(ปี 2564) 

ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน 

(เดือนมีนาคม) 

ครั้งที่ 2 รอบ 12 เดือน 

(เดือนกันยายน) 

5.3 การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
 5.3.1 การติดตามผลการด าเนินงาน : การใช้จ่ายงบประมาณ และการด าเนินงานโครงการ 

 
 

5.3.2 การติดตามผลการด าเนินงาน : แผนปฏิบัติราชการประจ าปี และแผนงานอื่น ๆ ที่เป็นแผนประจ าปี 
 

  

5.3.3 การติดตามผลการด าเนินงาน : แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนงานอ่ืน ๆ ที่เป็นแผนระยะกลาง     
 

 
 
5.4 กรอบระยะเวลาการนิเทศติดตามผลการด าเนินงานของหน่วยงาน  

 
 
 
 

5.5 กรอบระยะเวลาการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 
      การทบทวนแผนจะด าเนินการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

 
 
 

2560 2561 2562 2563 2564 

เดือนกันยายน 
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5.6 การประเมินผลการด าเนินงานตามแผน 

ล าดับ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2564 
1 จ านวนแผนยุทธศาสตร์ระดับคณะ/ส านัก/สถาบัน ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์

ของมหาวิทยาลัย 3 แผน - 

2 ระดับความส าเร็จของผลการด าเนินงานตามแผน 
ระดับ 1 ตัวชี้วัดบรรลุร้อยละ 50 - ร้อยละ 59.99 
ระดับ 2 ตัวชี้วัดบรรลุร้อยละ 60 - ร้อยละ 69.99 
ระดับ 3 ตัวชี้วัดบรรลุร้อยละ 70 - ร้อยละ 79.99 
ระดับ 4 ตัวชี้วัดบรรลุร้อยละ 80 - ร้อยละ 89.99 
ระดับ 5 ตัวชี้วัดบรรลุร้อยละ 90 - ร้อยละ 100 

ระดับ 4 ระดับ 5 
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ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เลขที่ 96 ถ. ปรีดีพนมยงค์ ต. ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา  
จ.พระนครศรีอยุธยา 

โทรศัพท์ 035-276579 โทรสาร 035-245165 
เว็บไซต์ http://www.arit.ac.th 

 
 


